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1. 3аrальнi положення
1.1 Вимоги до мотивацiйних листiв для всryпу до Галицького фахового

коледжу iMeHi В'ячеслава Чорновола (далi - Коледжу) розроблено вiдповiдно

до Порядку прийому на навчання до закладiв фаховоТ передвищоТ освiти в 2022

роцi, Порядку прийому на навчання длля здобупя вищоТ освiти у 2022 роцi,
Правил прийому до Галицького фахового коледжу iMeHi В'ячеслава Чорновола

для здобуття фаховоТ передвищоТ освiти за освiтньо-професiйним сryпенем

фахового молодшого бакалавра у 2022 роцi, Правил прийому до Галицького

фахового коледжу iMeHi В'ячеслава Чорновола мя здобугтя вищоТ освiти за

ocBiTHiM сryпенем бакалавра у 2022 роцi.
1.2 t]i Вимоги визначають критерiТ оцiнювання, струкryру та порядок

оцiнювання мотивацiйних листiв (далi - МЛ), а також рекомендацiТ щодо
написання МЛ абiryрiснтами, якi всryпають до Коледжу на ocHoBi базовоТ або

повноТ (профiльноТ) загальноТ середньоТ освiти, освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
квалiфiкованого робiтника, освiтнього сryпеня молодшого спецiалiста, фахового
молодшого бакалавра, бакалавра.

1.3 Мотивацiйний лист - викладена всryпником письмово у довiльнiй

формi iнформацiя про його особисry зацiкавленiсть у всryпi на певну ocBiTHbo-

професiйну програму (спецiальнiсть, заклад освiти) та вiдповiднi очiкування,

досягнення у навчаннi та iнших видах дiяльностi, власнi сильнi та слабкi

сторони, до якого у разi необхiдностi всryпником може бути додано копiТ

(фотокопiТ) матерiалiв, що пiдтверджують викладену в листi iнформацiю.

t.4 МотивацiйниЙ лист пода€ться всryпником разом iз заявою на всryп

за певною спецiальнiстю та освiтньо-професiйного програмою до Коледжу в

електронному виглядi (або паперовiй формi для осiб, якi подають заяву в

паперовiй формi), додатки до мотивацiйного листа приймаються на електрону

пошry П риймальноТ KoMiciT (vstup@gi.edu.ua).

Пакет документiв для всryпу без мотивацiйного листа вважа€ться

неповним, i в такому випадку всryпник не може бри допущеним до участi в

конкурсному вiдборi.

1.5. МотивацiЙнi листи подаються при всryпi як на мiсця регiонального
замовлення, так i на мiсця, що фiнансуються за рахунок коштiв фiзичних та

юридичних oci6.

1.6. У разi, якщо всryпник пода€ заяву мя всryпу на декiлька
спецiальностей, то мотивацiйний лист пода€ться окремо до кожноТ заяви.

Разом з тим, всryпник може використовувати повнiстю або частково однаковий
текст моти ва цi йних листi в.



1,.7. Щля розгляду мотивацiйних листiв всryпникiв форму€ться комiсiя з 3-х

осiб, персональний склад якоТ затверджу€ться наказом директора Коледжу.

1.В. При отриманнi всryпниками на мiсця регiонального замовлення

однакових рейтингових балiв за результатами iндивiдуальних усних спiвбесiд,

творчих KoHKypciB, результатiв НМТ або 3НО (2019-2022 р.), результати розгляду
мотивацiйних листiв визначають остаточне мiсце всryпника в рейтингу.

1.9. При всryпi на мiсця, що фiнансуються за кошти фiзичних та

юридичних осiб результати розгляду мотивацiйних листiв визначають реЙтинг

всryпникiв на здобутя освiти за кошти фiзичних та/або юридичних oci6.

2, Структура мотивацiйного листа

2.1 Струкryра мотивацiйного листа повинна мiстити ((шапкуD, звертання,

всryп, основну та заключну частини.

1) кШапка)) - частина листа, де мiстяться вiдомостi про адресата (назва

закладу освiти, прiзвище та iнiцiали особи, якiй адресу€ться лист) та адресанта
(прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса для кореспонденцiТ та електронна адреса,

номер телефону) - яка розташову€ться в правому верхньому Kyгi листа.

2) 3вертання € важливою складовою мотивацiЙного листа. Воно нада€

лисry офiцiйного характеру та приверта€ увагу адресата (наприклад:

кШановний lBaHe Петровичу!>). Звертання зазвичаЙ видiляеться напiвжирним
шрифтом та/або курсивом i вирiвню€ться по центру.

3) Всгуп € першим абзацом листа. У цьому абзацi виклада€ться Його

мета i причина написання (наприклад: кЗвертаюся до Вас у зв'язку iз...о).У цiй
частинi варто коротко пояснити, чому всryпник обрав саме цю спецiальнiсть
(освiтню програму) та даний заклад освiти i як, на Його думку, навчання

сприятиме його професiйному розвитку i зростанню.
4) В основнiй частинi потрiбно послiдовно, аргументовано та лаконiчно

описати факти, якi зможуть позитивно вплинути на зарахування на навчання. l-|я

частина почина€ться з другого абзацу мотивацiйного листа та може складатися

з двох-трьох абзацiв. Як логiчне продовження всryпноТ частини лисrа, iT можна

розпочати з характеристики професiйних цiлей всryпника, описати, що саме

його цiкавить в обранiй ним освiтнiй програмi та професiТ, ким BiH себе бачить

пiсля завершення навчання тощо. Така iнформацiя свiдчить про те, що BiH

усвiдомлю€, яку освiтню програму обирае, яку професiю хоче здобути, i що
навчання допоможе йому стати хорошим фахiвцем в обранiй сферi. Саме в

цьому абзацi всmупнuк )овоdumь, що BiH € вмоmuвовоною особою з 0обре

вчзначеною меmою.

У насryпному абзацi всryпнику потрiбно описати:



- своТ здобугки, що будуть корисними для навчання за фахом (успiхи в

навчаннi, участь у проектах i майстер-класах, фахових олiмпiадах, конкурсах та

iнше);

- здобутi знання та навички, якi допоможrгь у навчаннi на обранiй

спецiальностi;

- хорошi академiчнi результати з певних предметiв, якi пов'язанi з

освiтньою програмою тощо.
Наведенi вище здобрки повиннi бути пiдтвердженi вiдповiдними

сертифiкатами, свiдоцтвами, грамотами тощо i оформленi у виглядi додаткiв до
мотивацiйного листа.

Важливою складовою мотивацiйного листа може бри iнформацiя про

соцiальнi навички, необхiднi мя здобугтя окремих професiй та подальшоТ

успiшноТ роботи за фахом.

5) 3аключна частина завершу€ться невеликим пiдсумком на два-три

речення, який мае пiдтверджувати готовнiсть всryпника навчатися i вказуе на

його впевненiсть у правильному виборi ocBiTHboT програми.

2.2 Мотивацiйний лист мае бути написаний на MoBi реалiзацiТ ocBiTHboT

граматичноil орфографiчноТ, пун кryа цiйн оТ.

дiяльностi;
грамотнiсть.

3.2. PiBHi мотивацiТ в результатi розгляду МЛ комiсiсю можугь
визначатись як:

Дуже високий чiтко дотриму€ться
аогчментч€ вибi

струкryри та обсягiв МЛ,
спецiальностi, ocBiTH ьо-

Всryпник
лаконiчно



професiйноТ програми та закладу освiти, демонстру€ ряд
здобркiв у навчаннi за обраним фахом, якi пiдтверджуються
вiдповiдними додатками до МЛ, зокрема, ма€ високi
академiчнi результати з ycix предметiв, в тому числi
пов'язаних з освiтньою програмою; демонстру€ власне
бачення майбутньоТ професiТ та усвiдомлення свого
професiйного розвитку та перспектив в данiй галузi. Проявляе
вмiння самостiйно та аргументовано викладати матерiал. МЛ
оформлено грамотно, без синтаксичних, граматичних та
орфографiч н их помилок.

Високий Всryпник дотриму€ться струкryри та обсягiв МЛ,
аргументу€ вибiр спецiальностi, освiтньо-професiйноТ
програми та закладу освiти, демонстру€ певнi здобутки у
навчаннi за обраним фахом, якi пiдтверджуються
вiдповiдними додатками до МЛ, зокрема, ма€ високi
академiчнi результати з предметiв, якi пов'язанi з освiтньою
програмою; ма€ певне бачення майбутньоТ професiТ. МЛ
оформлено грамотно, без синтаксичних, граматичних та

орфограФiчн их помилок.
Середнiй Всryпник дотриму€ться струкryри та обсягiв МЛ, виявля€

знання i розумiння особливостей обраноТ спецiальностi та
закладу освiти, демонстру€ певнi здобугки у навчаннi за
обраним фахом, ма€ середнi академiчнi результати з
предметiв, якi пов'язанi з освiтньою програмою; мае певне
бачення майбутньоТ професiТ. МЛ оформлено грамотно, без
значних си нтаксичних, граматичн их та орфографiчн их
помилок.

flостатнiй При оформленнi МЛ всryпник в основному дотриму€ться
струкryри та обсягiв МЛ, виявля€ розумiння особливостей
обраноТ спецiальностi, ма€ середнi та достатнi академiчнi
результати з предметiв, якi пов'язанi з освiтньою програмою.
МЛ оформлено iз незначними синтаксичними, граматичними
чи орфографiчними помилками.

Низький При оформленнi МЛ всryпником не дотримано вимог до
струкryри та обсягiв МЛ, виявля€ незначне розумiння
особливостей обраноТ спецiальностi, ма€ достатнi академiчнi
результати з предметiв, якi пов'язанi з освiтньою програмою.
МЛ оформлено iз синтаксичними, граматичними чи
орфографiч ними помилками.

3.3 KpiM того, Комiсiею з розгляду мотивацiйних листiв можугь
враховуватись TaKi стилiстичнi вимоги до мотивацiйного листаi



4, Порядок розгляду мотивацiйних листiв
4.1. Мотивацiйнi листи розглядас Комiсiя без присво€ння Тм конкурсних

балiв.

4.2 Результати розгляду мотивацiйних листiв вносяться у рейтинговi
вiдомостi вiдповiдно до визначених у п. 3.2 та 3.3 вимогта piBHiB мотивацiТ.
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